
Zarządzenie Nr 6/2011 

 Wójta Gminy Jemielno 

z dnia 8 lutego 2011 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych  

Gminy Jemielno w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 11 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 

poz. 873 z  późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/265/10 z dnia 

10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jemielno z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2011. 

 

Zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadań z dziedziny kultury fizycznej              

i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie tej realizacji.   

 

§ 3 
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielno, 

- na stronie internetowej Gminy Jemielno, 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno. 

 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Jemielno.   

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
                                Załącznik nr 1  
               do Zarządzenia nr 6/2011 

Wójta Gminy Jemielno 

 z dnia 8 lutego 2011 r.   

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

Na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione              

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       

i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.) 

 

1. Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

w tym: 

a) popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad 

lokalnych imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, 

b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 

c) organizacja, uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych, 

d) współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami  przy organizowaniu konkursów, 

imprez sportowych, 

e) promocja sportu  i wykorzystanie funkcji integracyjno – społecznych kultury 

fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty 

lokalnej, 

f) Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród 

mieszkańców Gminy. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 42.000,00 zł 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

a) Dotacje na realizację zadania przyznawane będą w formie wsparcia realizacji zadania, 

b) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie,  

c) Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej oferty przez 

podmiot uprawniony do składania ofert w wyznaczonym terminie  na druku zgodnym 

ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 grudnia 2010 r.  (Dz. U. Nr 6, poz. 25), 

d) Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania winien 

przedstawić ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 

e) Prawidłowo złożona oferta będzie przedmiotem oceny komisji konkursowej 

powołanej przez Wójta Gminy Jemielno w zakresie opiniowania wniosków                          

o realizację zadania publicznego, co będzie podstawą wyboru oferty przez Wójta 

Gminy,     

f) Formularze ofert dostępne są: 

- w Urzędzie Gminy w Jemielnie pok. nr 7, 

- na stronie internetowej www.jemielno.biuletyn.net,  

g) Do oferty należy dołączyć: 

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego a w przypadku nie podlegania 

wpisowi do Rejestru inny dokument potwierdzający działalność podmiotu, 

- aktualny odpis statutu, 

- wykazu podobnych zadań realizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich trzech lat, 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,  

http://www.jemielno.biuletyn.net/


h) Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy 

składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” 
i) Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji, 

j)  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,  

k) Po podpisaniu umowy dotacja będzie przekazana w transzach, 

l) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.jemielno.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jemielnie. 

 

Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Wójtem Gminy Jemielno  a podmiotem, którego oferta zostanie przyznana. 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

a) Realizacja zadania winna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia                       

31 grudnia 2011 r., 

b) Podmioty, które będą składać ofertę na realizację zadania powinny posiadać niezbędne 

doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania. 

c) Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie 

podlegają refundacji przez gminę. 

d) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartej 

umowie.    

 

5. Termin i miejsce składania ofert:   

a) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02 marca 2011 r. do godz. 15.00 w 

sekretariacie Urzędu Gminy w Jemielnie, Jemielno 81, 56-209 Jemielno,    

b) W przypadku ofert składanych droga pocztową uznane zostaną za złożone w terminie, 

jeżeli wpłyną do siedziby Urzędu Gminy w Jemielnie do dnia 02 marca 2011r. do 

godz. 15.00. 

c) Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.   

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 

ofert:  

a) Otwarcie, rozparzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie nastąpi w terminie 7 dni od 

terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt. 5 ppkt. a i b. 

b) Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokona Wójt Gminy Jemielno, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

c) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:   

- zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 

ogłoszeniu, 

- możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym zasoby lokalowe, rzeczowe, 

kompetencje i kwalifikacje kadry, 

- kalkulacja kosztów realizacja zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 

efektywności wykonania, 

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 

- przewidywane rezultaty realizacji zadania przy uwzględnieniu wysokości środków 

publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

 

7. Warunki otrzymania dotacji: 

a) Zawarcie przez data rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  (Dz. 

U. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 

http://www.jemielno.biuletyn.net/


b) W przypadku przyznania dotacji w  wysokości innej niż wnioskowana do zawarcia 

umowy wymagana jest korekta kosztorysu oferty (harmonogram i kosztorys). 

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnego 

ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

grudnia 2010 r.  (Dz. U. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania. 

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać 

w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 7 lub tel. 65 544 74 79 wew. 39.   

 

8. Zrealizowane w 2010 r. przez Gminę Jemielno zadania publiczne tego samego rodzaju 

i związane z nimi koszty: 

Zadanie:  

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy realizowane w 

szczególności poprzez organizowanie imprez sportowych  o zasięgu lokalnym a także 

szkolenia i udział w kwalifikowanych zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w 

piłce nożnej i siatkowej” – wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie 

tego zadania 42.000 zł. 

 


